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Sairaudet ja vaivat 

Sana Merkitys Oma lause 

aivoinfarkti, aivohalvaus    

aivoverenvuoto   

allergia   

Alzheimerin tauti   

angina pectoris   

astma   

autoimmuunisairaus   

artroosi   

dementia   

diabetes   

epilepsia   

eteisvärinä 
- flimmeri 

  

fibromyalgia   

ihottuma, ekseema   

kansansairaus, kansantauti   

kasvain   

keliakia   

keuhkosairaus   

kiputila   

kohonnut verenpaine   

komplikaatio   

kuluma   

leukemia   

Lewyn kappale -tauti   

lisäsairaus   

luukato   

lymfooma   

masennus 
- masentuneisuus 

  

melanooma   

mielenterveyshäiriö   

muistiongelma   

muistisairaus   

nivelreuma   

nivelrikko   

pitkäaikaissairaus   

osteoporoosi   

päihdeongelma   

päihderiippuvuus   

raskausdiabetes   

reuma   

rintakipu   

rytmihäiriö   

sairaus   

sepelvaltimotauti 
- sepelvaltimo 

  

sydän- ja verisuonitaudit   



sydäninfarkti, sydänkohtaus   

syöpä 
- keuhkosyöpä 
- rintasyöpä 

  

tartuntatauti   

tauti   

tuki- ja liikuntaelinsairaudet   

tulehdus   

työuupumus 
- uupumus 

  

vaiva   

vajaatoiminta 
- kilpirauhasen 
vajaatoiminta 
- sydämen vajaatoiminta 

  

verenpainetauti   

verensokeri   

ärtyvä suoli   

 

Hoito 

Sana Merkitys Oma lause 

anestesia   

antibiootti   

antihistamiini   

inhalaattori   

insuliinihoito   

insuliinivalmiste   

kemoterapia   

kirurginen hoito   

kortikosteroidi   

kuntoutus   

leikkaus   

liuotushoito   

lääkehoito   

muistisairauslääke   

ohitusleikkaus   

omahoito   

psykoosilääke   

rasvaaminen   

paikallishoito   

pallolaajennus   

puudutus   

seurantakäynti   

siedätyshoito   

sivuvaikutus   

solunsalpaaja   

sytostaatti   

sädehoito   

terapia 
- musiikkiterapia 
- taiderapia 

  



täsmälääke   

voide 
- kortisonivoide 
- perusvoide 

  

 

Verbit 

Sana Merkitys Oma lause 

aihettaa   

altistaa   

diagnosoida   

edetä   

ennaltaehkäistä + mitä   

esiintyä   

hakeutua   

helpottaa   

helpottua   

ilmetä   

inhaloida   

kestää   

kirjata   

kirjoittaa resepti   

kipuilla   

kulua   

kuntouttaa   

kärsiä   

lisätä   

lääkitä   

nostaa + mitä 
- annostusta 
- lääkitystä 
- potilasta 

  

noudattaa + mitä 
- ruokavaliota 
- hoito-ohjetta 

  

oireilla   

pahentaa   

pahentua   

parantaa + minkä   

parantua + mistä   

puuduttaa   

saada + diagnoosi   

saada kohtaus/kohtauksia   

sairastaa + mitä   

sairastua + mihin   

sattua + mihin   

seuloa   

sitoutua + mihin   

suojata   

särkeä   

tarttua   

todeta   



toipua   

tulehtua   

turvota   

turvottaa   

uupua   

vaikuttaa + mihin   

vähentää   

 

 

Adjektiivit 

Sana Merkitys Oma lause 

akuutti   

allerginen   

atooppinen   

biologinen   

ensisijainen   

epileptinen   

epätarkka   

etenevä   

hankala   

harvinainen   

hyvänlaatuinen   

kiihtynyt   

kivulias   

krooninen   

lievä   

lääkkeellinen   

lääkkeetön   

masentunut   

neurologinen   

nopeavaikutteinen   

pahanlaatuinen   

perinnöllinen   

pitkävaikutteinen   

puuduttava   

puutunut   

riippuvainen 
- huumeriippuvainen 
- lääkeriippuvainen 
- päihderiippuvainen 

  

sairastava   

selittämätön   

tavallinen   

toiminnallinen   

toispuoleinen   

toissijainen   

tulehduksellinen   

tulehtunut   

turvonnut   

tyypillinen   

työkykyinen >< työkyvytön   



vakava   

varhainen   

verinen   

voimakas   

uupunut   

yleinen   

 

Muut  

Sana Merkitys Oma lause 

aleneminen   

altistus   

alttius   

elintapa, elintavat   

elinvuosi   

ennuste   

esiaste   

esiintyvyys   

hermosto   

ihomuutos   

kansanterveys   

karsinogeeni   

kipu   

kohtaus   

kolesteroli 
- kolesterolipitoisuus 

  

kuolinsyy   

kyhmy   

lepovapina   

levinneisyys   

luuntiheys   

lämpöily   

nivel   

oire   

oireilu   

perimä   

riski   

riskitekijä   

ruoansulatuskanava   

sairastuminen   

seuranta   

seulonta   

sitoutuminen   

suojatekijä   

syöpäsolu   

särky   

taipumus   

tajunnanmenetys   

toimintahäiriö   

toteaminen   

tukos   

työkyky   



työkyvyttömyys   

vapina   

vasta-aine   

yleiskunto   

ylipaino   

ympäristötekijä   

 

Ajan ilmaukset 

 

Sana Merkitys Oma lause 

aluksi   

harvoin   

hetkellinen   

joka 
- joka toinen päivä 

  

kerran, kertoja 
- yhden kerran 
- useita kertoja 

  

satunnaisesti   

tavallisesti   

tyypillisesti   

välein 
- viikon välein 
- kahden vuoden välein 

  

 


